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20 сесія II засідання
№ п/п Назва рішення
683. Про внесення змін до Програми громадської організації "Союз Чорнобиль України"
Закарпатської області
684. Про затвердження видатків резервного фонду обласного бюджету
685. Про внесення змін до рішення обласної ради від 10 січня 2005 року № 447 „Про обласний
бюджет на 2005 рік” (із змінами від 29 березня, 19 квітня, 22 червня, 11 серпня, 4 і 17
листопада, 22 грудня 2005 року)
686. Про Програму економічного і соціального розвитку області на 2006 рік
687. Про обласний бюджет на 2006 рік
688. Про Комплексну Програму профілактики злочинності на території Закарпатської області на
2006-2010 роки
689. Про Комплексну програму збереження і використання пам’яток культурної спадщини
Закарпатської області на 2006-2015 роки
690. Про обласну Програму „Питна вода Закарпаття” на 2006-2020 роки
691. Про внесення змін до Програми інформатизації області на 2004 – 2006 роки
692. Про обласну Програму підтримки роздержавлених засобів масової інформації на 2006-2007
роки
693. Про Статут спільного підприємства редакції газети "Карпаті Ігоз со"
694. Про оголошення об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення
695. Про Програму перспективного розвитку природно-заповідної справи та екологічної мережі в
Закарпатській області на 2006-2020 роки
696. Про надання гірничого відводу товариству з обмеженою відповідальністю “Конструктор”
697. Про погодження клопотання приватного підприємства “БИО”
698. Про погодження клопотання ТзОВ “Маргіт-Термал”
699. Про погодження клопотання ТзОВ “555”
700. Про передачу майна
701. Про відчуження цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємства
"Санаторій "Гірська Тиса"
702. Про надання згоди на передачу у державну власність об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області
703. Про орендну плату
704. Про ліквідацію обласного комунального підприємства “Закарпаткіновідеопрокат”
705. Про погодження матеріалів щодо місця розташування об'єкта будівництва магістрального
газопроводу "Новопсков-Ужгород" на дільниці "Богородчани-Ужгород" на території
Іршавського, Міжгірського та Свалявського районів
706. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради, витрати на утримання ради
та її виконавчого апарату у 2006 році (втратило чинність на підставі рішення №56 від 8
червня 2006р.)
707. Про орієнтовний план роботи обласної ради на перший квартал 2006 року
708. Про передачу комп’ютерів
709. Про подання прокурора
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